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Lions Club Råå 

Styrelsemötesprotokoll måndagen den 27 april 2020 i Staffans uterum. 

 

Närvarande: Leif Frilund, Mats Henriksson, Bibbi Brorsson, Lats Jarevång, Berndt Mattson, Staffan 

Jonasson  

Thomas Thelin hade anmält frånvaro p.g.a. förkylning. 

 

1. LP Leif hälsade välkommen och öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes 

 

4. Från Distrikt och Zon. Råå LC har inte nominerat ledamöter till Distrikt och Zon styrelser. 

 

 

5. Kassaförvaltarens rapport 

  LIKVIDA MEDEL 2020-04-27 LIONSCLUB RÅÅ  

AD-KASSAN:     2 066:- 

DONATIONSMEDEL:    53 441:- 

AKTIVITETSMEDEL:    133 222:- 

Reserverade medel: (Drogfria 6:e klassare)                    15 000:- 

Hosanna      6 100:- 

Prel. Proj.katalogen                             37 020:- 

Förväntade räkningar :                                  1 500:- 

Buffert :    25 000:- 

MEDEL ATT DELA UT EXKL DONATION:   50 102:- 

 

6. Medelskommittén. Styrelsen har tidigare godkänt, att vid vår jubileumsfest den 4 juni dela ut 

Melvin Jones Fellowship utmärkelse till följande förtjänta medlemmar: 

 Hekki Hansson, Hans-Ingvar Green och Jörgen Runesson.  

Motiveringar till utmärkelserna biläggs till detta protokoll. På grund av Coronasituationen så 

är ju festen uppskjuten och styrelsen beslöt därför att de förtjänta MJF mottagarna ska få 

meddelande om sin utmärkelse i ett separat brev redan nu.  

Plakett och MJF pin kommer att överlämnas vid ett senare festligt tillfälle. 

 

7. Klubbmästeri och Program. Månadsmöten är tills vidare inställda. 

 

8. Aktivitetskommittén. P.g.a. Coronasituationen så är Ankracet inställt!  
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Bakluckeloppis är uppskjutet tills vidare. Sillabordet ”i vanlig ordning” är också inställt. 

 

Ett förslag är att anordna ett ”take away Sillabord” d.v.s. att man beställer och betalar sin 

sillatallrik på nätet och sedan avhämtar den, under social distans, för att äta hemma eller på 

annat ställe. Ingen underhållning eller andra arrangemang. Mats utreder detta förslag 

tillsammans med Jörgen! Beslut om detta måste annonseras på hemsidan snarast. 

9. Projektkommittén. Beslut från senaste styrelsemöte den 31 mars gäller sedan fler än 50% av 

medlemmarna via e-post godkänt styrelsens förslag. Ungdomsledarstipendiet till Råå GF på 

5000 kr kommer dock inte att delas ut eftersom ordinarie Sillabord ställs in. 

 

10. Hemsidan. Staffan/Ulf C. uppdaterar med beslut om inställda aktiviteter 

 

11. Inkomna skrivelser. Inga 

 

12. Övriga frågor. Skrivelsen från Råå Framtid diskuterades, men frågan bordlades till 

Coronakrisen är över. 

 

13. Nästa styrelsemöte är planerat till den 25 maj. Det återstår att se om det finns några frågor 

att ta ställning till. Ev hålls mötet genom e-mail. 

 

14. Mötet avslutas. LP Leif tackade deltagare och Staffan för kaffe med dopp. 

 

Staffan J, vLS 
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Bilaga till styrelseprotokoll vid Lions Club Råå, den 27 april 2020 

Vi är glada och stolta att överräcka Lions Club Internationals finaste utmärkelse, 

 Melvin Jones Fellowship till: 

 

Heikki Hansson 

Heikki är en aktiv och engagerad Lionsmedlem sedan 2001. Han har varit President i vår klubb 

3 gånger, 2004–05, 2014–15 och 2017–18 och har också haft flera andra styrelseuppdrag. Vid 

Lions zon- och distriktsmöte har han ofta fört vår talan som representant för Lions Club Råå. 

Tillsammans med hustrun Katrine har Heikki med stort engagemang förmedlat och följt upp 

vårt projekt för de mindre bemedlade skolbarnen i Thailand. Heikki har också aldrig tvekat att 

aktivt delta i det lokala Lionsarbetet, vare sig det gäller att vara korvgrillare, loppisfunktionär, 

etc. 

 

Hans-Ingvar Green 

Hans-Ingvar är en aktiv och engagerad Lionsmedlem sedan 2002. Han har varit President i vår 

klubb 2005–06 och varit sekreterare i Lions Club Råå från 2007 till 2017, inte mindre än 10 år, 

med detta tunga styrelseuppdrag. Vid Lions zon- och distriktsmöten har han ofta 

representerat vår klubb och fört vår talan. 

Efter 2017 har Hans-Ingvar innehar ordförandeposten i Råå Museiförening. Det är ett uppdrag, 

som främjar kulturen och är därför väl förenligt med Lions syften om att ”bidra till en positiv 

samhällsutveckling”. 

 

Jörgen Runesson 

Jörgen är en aktiv och engagerad Lionsmedlem sedan 2012. Han är därmed vår Melvin Jones 

Fellowship utmärkelsemottagare med kortast medlemskap i Lions Club Råå. 

Jörgen har ännu inte haft några styrelseuppdrag i Råå Lions Club, på grund av sitt delade 

boende mellan Råå och Sydafrika, men har sedan 2015 framgångsrikt haft ansvaret som 

general för Sillabordet på Råå.  

Jörgens insats för att kvalificerat sig till Melvin Jones utmärkelsen har varit hans starka 

engagemang för Hosana Community Centre i Sydafrika, där ett hundratal, ofta AIDS drabbade 

barn och ungdomar, får mat och gemenskap i en dagverksamhet. Jörgens ideella uppgift är, 

att:  

• sprida information om Hosana genom Newsletter och föredrag hos Lions klubbar i vårt 

distrikt,  

• bistå Hosana med administrativ hjälp, på plats samt via länk från Råå 

• bistå med insamling till driften, totalt i storleksordningen SEK 200 000, varav c:a SEK 

50 000 från Lions Club Råå och andra klubbar i distriktet. 


